Oversigt over initiativer i
Handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme
Regeringens handlingsplan indeholder i alt 12 initiativer, der skal forebygge radikalisering og ekstremisme,
fordelt på fire overordnede indsatsområder.
Indsatsområde 1 – Styrkelse af de lokale myndigheders indsats


Styrket indsats for personer over 18 år
Serviceloven skal ændres, så kommunernes handlemuligheder for personer over 18 år, der er i
risiko for radikalisering og ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, styrkes. Kommunerne får
mulighed for at udføre opsøgende arbejde og iværksætte konkrete tiltag over for personer over 18
år, f.eks. i form af mentorordninger.



Bedre strategisk samarbejde med lokale myndigheder
Samarbejdet med de lokale myndigheder skal have et løft de steder, hvor der er særlige
udfordringer med ekstremisme og radikalisering. Det skal ske i form af bedre støtte og rådgivning
om lokale forebyggelsesstrategier og handleplaner i både kommuner, politikredse og på
uddannelsesinstitutioner.



Opkvalificering af fagpersoner
Lokale fagpersoner skal opkvalificeres, så de er bedre klædt på til de udfordringer, vi står overfor i
dag. Det skal ske både i PSP-samarbejdet og i Kriminalforsorgen, men også for medarbejdere inden
for en række nye faggrupper med tæt borgerkontakt. Boligsociale medarbejdere, lærere og
klubmedarbejdere skal klædes bedre på, så de opdager tegn på radikalisering og ekstremisme så
tidligt som muligt, så der kan igangsættes en forebyggende indsats.

Indsatsområde 2 – Nye værktøjer til forebyggelse og exit


Skærpet indsats mod rekruttering til væbnede konflikter
Indsatsen mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet skærpes med bl.a. forslag til
lovændringer, der gør det muligt at inddrage passet fra danske statsborgere, som mistænkes for at
ville udrejse for at deltage i en væbnet konflikt. Politiet vil også få mulighed for at udstede et
udrejseforbud, som det vil være strafbart at overtræde. Med hensyn til herboende udlændinge vil
det kunne få opholdsretlige konsekvenser, hvis de trodser en advarsel om at udrejse til en væbnet
konflikt. Der etableres et nationalt udrykningshold, som kan rådgive kommuner ved presserende
udfordringer med rekruttering til sådanne konflikter.



Nyt exit-center
Der etableres et exit-center for borgere, der har brug for støtte til at forlade ekstremistiske miljøer.
Exit-indsatser i regi af PET og Kriminalforsorgen styrkes og udvides, og kommunernes indsats for at
hjælpe borgere ud af ekstremistiske miljøer understøttes.



Bedre forebyggelsesmetoder
Vi skal være bedre til at sætte ind med det samme, når der er tegn på ekstremisme og
radikalisering. Derfor oprettes et landsdækkende korps af professionelle mentorer, som kommuner
kan trække på ved akut behov. Derudover videreudvikles eksisterende metoder til forebyggelse og
intervention tidligt i radikaliseringsforløbet, herunder mentorindsatser og ung-til-ung dialog.
Indsatsen udvides samtidig til en bredere kreds af kommuner og aktører.



Bekæmpelse af online-radikalisering
Ekstremistiske grupper bruger i stigende grad internettet til både rekruttering og udbredelse af
deres budskaber. For at stoppe den udvikling etableres en monitorering af ekstremistiske miljøers
brug af internettet. Forebyggelsen af online-radikalisering styrkes endvidere ved at klæde aktører
fra civilsamfundet på til aktivt at kunne stille spørgsmålstegn ved den ekstremistiske propaganda.
Samtidig styrkes indsatsen for at lære børn og unge at få en kritisk tilgang til ekstremistisk
propaganda på nettet.

Indsatsområde 3 – Styrket internationalt samarbejde


Nyt nordisk ministernetværk
Der etableres et nordisk ministernetværk om forebyggelse af radikalisering, der supplerer en række
andre internationale fora og institutioner på området, herunder videns- og forskningsmiljøer, som
Danmark vil styrke samarbejdet med, bl.a. ved afsættelse af midler til forskningsprojekter.



Styrket samarbejde med tredjelandene
Forebyggelsen af terrorisme og voldelig ekstremisme gøres til en kerneprioritet i fremtidige
indsatser under Freds- og Stabiliseringsfonden. Danmark vil arbejde for at udbygge konkrete
indsatser i tredjelande om forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme.

Indsatsområde 4 – Mobilisering af civilsamfund


Civilsamfundet skal være en aktiv medspiller
Vi skal arbejde på at gøre civilsamfundet til en aktiv medspiller i arbejdet med at forebygge
radikalisering. Lokale civilsamfundsaktører som foreninger og ressourcepersoner vil derfor blive

tilbudt kompetence- og kapacitetsopbygning for at kunne medvirke til at forebygge den negative
indflydelse fra ekstremistiske miljøer.


Ny national hotline til forældre og pårørende
Der etableres en national hotline, der kan give hjælp og støtte til forældre og andre pårørende til
børn og unge, der frygtes at være i risiko for radikalisering. Samtidig bliver udvalgte kommunale
medarbejdere klædt bedre på til at kunne yde familieorienteret forældrecoaching og til at etablere
netværk, hvor pårørende kan få opbakning og støtte.



Øget dialog – styrkelse af PET’s outreach-indsats
PET’s såkaldte outreach-indsats, hvorigennem der er kontakt til en bred kreds af
civilsamfundsaktører, styrkes gennem en udvidet inddragelse af relevante personer og grupper, der
kan modvirke og minimere radikalisering.

